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§ 49
Kokouksen järjestäytyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään
seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.
fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,
tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen
alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
Ehdotus
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Taru Mäkitalo esitti pöytäkirjantarkastajiksi Daniela Huberia ja Sirpa-Liisa Korvaa. Ei
muita esityksiä. Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Daniela Huberin ja
Sirpa-Liisa Korvan.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
14.06.2022

6/2022

5 (19)

§ 50
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Kutsu maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaiseen kehittäiskeskusteluun
2 Pöytäkirjan ote-Kunnanhallitus - 10.05.2022, klo 12:05
3 Liikkumislupa Mallan luonnonpuistoon ja Saanan luonnonsuojelualueelle
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tekninen johtaja
Metsähallitus/Luontopalvelut
- tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
- tutkimuslupa rengastustoimintaan Metsähallituksen Luontopalveluiden
hallinnoimilla alueilla Lapissa.
- liikkumislupa Mallan luonnonpuistoon ja Saanan luonnonsuojelualueelle

Lapin ELY-keskus
- kutsu maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaiseen kehityskeskusteluun (1.6.2022).

Kunnanhallitus
- 10.5. § 113 Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023

Rakennustarkastaja
- Rakentamiseen liittyvät päätökset 16.2.2022 - 6.6.2022

Hallinnollinen rehtori
- kouluihin tulevat opettajat

Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 51
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Hallinnollinen rehtori
Henkilöstö :
§ 21 Päätoimisen tuntiopettajan toimi/musiikki, 19.05.2022
§ 22 Päätoiminen tuntiopettaja (liikunta), 19.05.2022
§ 23 Ruotsin ja saksan lehtorin viransijaisen valitseminen, 27.05.2022
§ 25 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen 10.8.2022-3.6.2023, 02.06.2022
Muu päätös:
§ 24 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen/1.8.2022-31.7.2023/6. lk,
06.06.2022
Rakennustarkastaja
§ 1 Tien nimeäminen/Ketojoentie, 04.05.2022
Ehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 52
Elinvoimalautakunta osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022
ENODno-2022-185
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma, Kimmo Lämsä, Sarita Helttunen
riitta.peltovuoma@enontekio.fi, kimmo.lamsa@enontekio.fi, sarita.
helttunen@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori, Tekninen johtaja, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Oheismateriaali
1 Opetustoimi 032022
2 Infrastruktuuri 032022
3 Varhaiskasvatus 032022
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden
toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen Varhaiskasvatuksen päällikkö, Kimmo Lämsä Tekninen
johtaja, Juha-Pekka Mäntyvaara
Elinvoimalautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen
osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 53
Opetussuunnitelman muutokset koskien oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja
oppimisympäristöjen turvallisuutta esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus / OPH:n määräys
10.5.2022
ENODno-2022-199
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
OPH on antanut määräykset OPH-1090-2022 Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muuttaminen, OPH-1098-2022 Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen ja OPH-1103-2022 Lukion
opetussuunnitelman perusteiden 2019 muuttaminen velvoittavana noudattavaksi
siten, että muutokset ovat käytössä 1.8.2022 alkaen. Määräykset ja muutosliitteet ovat
oheismateriaalina. Opetussuunnitelmiin liitetyt muutokset ja paikalliset osuudet ovat
pykälän oheismateriaaleina.
Opetushenkilökunnan lausunnot pyydettiin sähköpostitse 25.5.2022, huoltajilta
Wilman kautta 30.5.2022, perusopetuksen oppilaskunnalta 30.5.2022, lukion
opiskelijakunnalta 1.6.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Juha-Pekka Mäntyvaara
Elinvoimalautakunta hyväksyy Enontekiön kunnan Esiopetuksen opetussuunnitelman
muutokset, Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja Erälukion
opetussuunnitelman muutokset siten, että ne otetaan käyttöön 1.8.2022.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilökunta
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§ 54
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 17 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 55
Kaukolämpölaitoksen/vesilaitoksen hoitajan toimen täyttäminen
ENODno-2021-440
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Kaukolämpölaitoksen/-vesilaitoksenhoitaja-hakukuulutus
Elinvoimalautakunta julisti kaukolämpölaitos-/vesilaitoksen hoitajan toimen avoimeksi
16.11.2021 §108 ENODno-2020-83.
Lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toimi on ollut haettavana 20.5.2022 klo 16.00
saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksen toimitti kolme henkilöä.
Kukaan hakijoista ei täyttänyt toimen kelpoisuusehtoja.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvointilautakunta päättää että tehtävää ei täytetä.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi
oppisopimuskoulutus tehtävänä.
Tekninen johtaja valtuutetaan laittamaan tehtävä haettavaksi.
Aijemmin tehtävää hakeneet huomioidaan uudelleen haussa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakijat, henkilöstojohtaja, palkkasihteeri
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§ 56
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen Päiväkoti Riekko /Miessi
ENODno-2022-106
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa Päiväkoti Riekossa on tarve täyttää
saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhanopettajan) toimi 1.8.2022
alkaen tai sopimuksen mukaan vakituiseen työsuhteeseen. Täyttölupa toimeen on
saatu henkilöstöjohtajalta 10.3.2022 sähköpostilla. Toimi on ollut haettavana
kuntrekryssä, Enontekiön kunnan ja TE-keskuksen sivuilla. Hakuaika päättyi
31.5.2022 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija ei täytä
vaadittuja kelpoisuusehtoja.

Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Haastatteluryhmän ehdotus valinnasta tuodaan kokoukseen.

Muutettu päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta päättää, että tehtävää ei täytetä.
Elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön laittamaan tehtävän
uudelleen haettavaksi keväällä 2023.
Elinvoimalautakunta valtuuttaa organisoimaan varhaiskasvatuksen opettajan
tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen
saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.
Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Päätös
Muutetun päätösehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi
Kunnanhallitus, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, hakija
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§ 57
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Päätös
Anja-Maija Lundell: Otti esiin veo-palvelun tilanteen.
Taru Mäkitalo: Kalasataman laitureiden tilanne, kieltomerkit kunnan alueille
asuntoautoilijoille.
Daniela Huber: Syksyllä käsiteltyjen oikaisuvaatimusten tilanne.
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Kunnanhallitus, § 123,24.05.2022
Elinvoimalautakunta, § 58, 14.06.2022
§ 58
Tilinpäätös 2021/elinvoimalautakunnan alaiset toimialat
ENODno-2022-183
Kunnanhallitus, 24.05.2022, § 123
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen, Markus Viljanen
matti.ikonen@enontekio.fi, markus.viljanen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, Pääkirjanpitäjä-controller
Selostus
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston
on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen
on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
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Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Kunnan tilinpäätöksen 2021 ylijäämä on 9 331 451 euroa vuosikatteen ollessa 1 849
424 euroa. Kunnan toimintatuotot ylittivät talousarvion 1 387 077 eurolla, mikä johtuu
lähinnä tukien/avustusten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen
ylittymisestä. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 281 616 euroa, josta noin puolet oli
opetustoimessa.
Muutettuun talousarvioon nähden perus- ja ympäristöterveydenhuolto alittui 473 170
euroa. Erikoissairaanhoito ylitti alkuperäisen talousarvion 222 583 eurolla, mutta alitti
muutetun talousarvion 454 417 eurolla. Infrastruktuuri toimialalla tonttien
myyntivoitot (pääosin Kilpisjärvellä) olivat 611 843 euroa.
Valtionosuudet toteutuivat 165 677 euroa yli talousarvion. Kejo-tuotot puolestaan
ylittivät talousarvion 762 136 eurolla. Edelliseen vuoteen nähden Kejo-tuotot olivat
740 014 euroa suuremmat. Satunnaiset tuotot ovat Enontekiön Sähkö Oy:n
osakkeiden myynnistä aiheutunut myyntivoitto, joka on merkittävin tilikauden
ylijäämään vaikuttanut erä.

Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn.
Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään touko-/kesäkuun kokouksessa.
Päätös
Puheenjohtaja kutsui Controller/pääkirjanpitäjän asiantuntijana esittelemään kunnan
tilinpäätöstä.
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn.
Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään kesäkuun kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään kokoustauko.

Elinvoimalautakunta, 14.06.2022, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma, Sarita Helttunen, Kimmo Lämsä
riitta.peltovuoma@enontekio.fi, sarita.helttunen@enontekio.fi, kimmo.
lamsa@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori, Varhaiskasvatuksen päällikkö, Tekninen johtaja
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden
toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä Tekninen johtaja, Sarita Helttunen Varhaiskasvatuksen
päällikkö, Juha-Pekka Mäntyvaara
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Elinvoimalautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen
talousarviovuoden talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää
ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Tiedoksi
kunnanhallitus
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§ 59
ENF 2022-2023 RESA-tarjouspyyntö asiakirjat
ENODno-2022-138
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta on 18.1.2022 §8 hyväksynyt seuraavat Enontekiön lentoaseman
investointiin liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat:
Betonimateriaalit
Kenttävalaisimet ja laitteet
Muovimateriaalit
Sähkömateriaalit A
Sähkömateriaalit B
Vielä elinvoimalautakunnan hyväksymättömiä tarjouspyyntöasiakirjoja ovat vielä:
RESA, materiaalit ja työt, urakka
Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka
SKT-työt, urakka
Oheismateraalina edellä olevista on RESA-alueen tarjouspyyntö (ENF 2022 RESA) sekä
kustannusarvio. Urakka kilpailutetaan ja teetetään vuoden 2022 aikana, mikäli se on
aikataulullisesti mahdollista.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy ENF 2022 RESA-tarjouspyyntöasiakirjat edelleen
ehdollisena, että avustuspäätös on myönteinen. Elinvoimalautakunta valtuuttaa
teknisen johtajan tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia.
Elinvoimalautakunta tekee erilliset hankintapäätökset tarjouskilpailutuksien jälkeen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Juha-Pekka Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo
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Muutoksenhakukielto
§52, §54, §57, §58, §59
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§53, §55, §56
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta,
Elinvoimalautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

